
  

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 20. 10. 2014 od 15.00 hod. na Městském úřadě 

v Pečkách.    

  

 

Přítomni:  Milan Urban, Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Martin Homan, Šárka 

Horynová, Ing. Petr Zedník, Mgr. Bc. Lenka Krúpová 

Ověřovatelé:   Šárka Horynová, Mgr. Bc. Lenka Krúpová 

Zapsala:  Bc. Eva Strnadová 

 

 

Zahájení: 

 

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města Milan Urban.  

 

V 15.30 hodin se dostavil na zasedání RM vedoucí oddělení PČR Pečky npor. Bc. Jaroslav 

Rak, který odpovídal na dotazy členů RM ve věci bezpečnosti ve městě.  

 

Rada bere na vědomí: 

- Vyjádření č. 2 Stavebního úřadu při MěÚ Pečky adresované firmě Nykos a.s., 

Ždánice, Kostelec nad Černými lesy ve věci jejich doplňující žádosti o zřízení 

„Dopravního, skladovacího a třídícího střediska v areálu bývalé firmy Tona Pečky, 

Chvalovická 326“ s konstatováním, že uvedený záměr společnosti není v souladu 

s platným ÚP města Pečky.  

- Návrhy jednotlivých smluv na rok 2015 mezi městem Pečky a Pečeckými službami, 

s.r.o., Pečky s tím, že jednotlivé návrhy smluv budou projednány s jednatelkou 

Pečeckých služeb, s.r.o., Pečky a kompetentními pracovníky stavebního úřadu. 

Smlouvy budou poté schvalovány na příštím zasedání RM, tj. 3. 11. 2014, 

- Plnění rozpočtu města k 30. 9. 2014, 

- Výsledek následné veřejnoprávní kontroly na místě /udržitelnost projektu/ 

poskytovatelem dotace na projekt „Revitalizace centrální části Peček – park Za 

Sadem. Ve všech kontrolovaných bodech nebylo zjištěno pochybení. 

- Nabídku firmy Proxima Partner s.r.o. Bohušovická 230/12, Praha 9 – Střížkov ve věci 

prodeje pozemku č. parc. 1468/21 o celkové výměře 10.018m
2
, 

- Informaci starosty města o předpokládaném termínu a programu ustavujícího zasedání 

ZM v termínu 5. 11. 2014 od 18.00 hodin v KS Pečky,  

- Provoz MŠ Mašinka Pečky o vánočních prázdninách na základě podané informace 

ředitelkou MŠ ze dne 1. 10. 2014, 

- Výroční zprávu ZŠ Pečky, Tř. J. Švermy 342, Pečky, 

- Odpověď Středočeského kraje, odbor dopravy ve věci dokončení obchvatu města 

Pečky-sever. Předpokládaný termín jednání bude dne 30. 10. 2014 v 10.00hodin na 

odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, 

 

 

Rada města schvaluje:   
 

a) Směrnici pro inventarizaci majetku a závazků města Pečky na rok 2014 a Plán 

inventur na rok 2014. 

 

b) Uzavření Dodatku č. 1 mezi městem Pečky a firmou KHL- EKO, a.s. Červený Hrádek 

2, 431 11 Jirkov akce : „Za Pečky zelenější“. Dodatek zahrnuje změnu termínu 



  

dokončení díla z 30.5.2015 na 30.11.2014. Pověřuje starostu města k uzavření výše 

uvedeného dodatku. 

 

c) Uzavření Dodatku č. 1 mezi městem Pečky a Ing. Annou Stočesovou, autorizovaný 

krajinářský architekt, Těsnohlídova 1516, 286 01 Čáslav na akci: „Za Pečky 

zelenější“. Pověřuje starostu města k uzavření výše uvedeného dodatku. 

 

d) Uzavření Smlouvy č. 13147876 mezi městem Pečky a SFŽP ČR o poskytnutí podpory 

ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na realizaci akce: „ Za Pečky 

zelenější“. Fond se zavazuje poskytnout příjemci podpory dotaci ve výši  

157 599,05 Kč, která představuje 5% celkových způsobilých výdajů . Pověřuje 

starostu města k uzavření výše uvedené smlouvy. 

 

e) A doporučuje FV ve spolupráci s ekonomkou MěÚ zahrnout finanční náklady na 

zhotovení podhledů v učebnách II.NP budovy „C“ MŠ Mašinka Pečky do návrhu 

rozpočtu města na rok 2015.  

 

f) Na základě doporučení výběrové komise uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou 

Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870, 50003 Hradec Králové na zhotovení PD a 

autorského dozoru na stavební akci „ZŠ Pečky, dostavba II. etapa-kuchyně“. Pověřuje 

starostu města k uzavření výše uvedené smlouvy. 

 

g) Uzavření smlouvy o bezúplatném používání majetku – částí pozemků č. parc. 2022/3, 

2022/4 a 2022/5 v obci a k.ú. Pečky před domy: 

                     A.  čp. 813-815 – dle žádosti p. Jaroslava Radoňského, Pečky 813 (pověřený     

                                                  vlastníky ostatních bytů v domě)    

                     B.  čp. 869 a 870 – dle žádosti p. Bohuslava Hampla, Pečky 870     

                                                  (pověřený vlastníky ostatních bytů v domě)     

Obě smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2024, tzn. 10 

let. Pověřuje starostu města k uzavření výše uvedené smlouvy. 

 

h) A doporučuje ZM bezúplatný převod pozemků:  

A. p. M. M., bytem Pečky - pozemky č. parc. 52 (5 m
2
) a č. parc.   

      55 (13 m
2
) v obci a k.ú. Pečky 

B. Ing. Z. S., bytem Praha-Chodov - pozemky č. parc. 57  

      (22 m
2
) a č. parc. 58  (3 m

2
) v obci a k.ú. Pečky. 

Převádějící zajistí sepsání smluv o bezúplatném převodu nemovitostí. Poplatek  

spojený s převodem nemovitostí uhradí strana převádějící.  

 

i) Prodloužení nájemních smluv ke dni 31.12.2015 v čp. 218, Tř. 5.května, Pečky: 

byt č.   1 – B. K. 

byt č. 25 – M. P. 

 

j) Zveřejnění záměru na prodej pozemků č. parc. 552/1 (513 m
2
), č. parc. 554/34  

(12 m
2
), č. parc. 554/32 (107 m

2
) a 547/3 (117 m

2
) v obci a k.ú. Pečky za těchto 

podmínek: 

 pozemky budou odprodány za znaleckou cenu platnou ke dni podpisu smlouvy  

 náklady spojené s převodem nemovitostí u K. Ú. v Kolíně uhradí kupující 

 prodávající zajistí sepsání kupní smlouvy a zaregistrování u K. Ú. v Kolíně 

 zpracování znaleckého posudku uhradí strana prodávající 

 

k) Uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ – č. IV-12-6017195/1 - ulice 

Letohradská - na pozemku v majetku města č. parc. 400/1 v obci a k.ú. Pečky - pro 

firmu ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4 za celkovou cenu 1.210,- Kč, včetně 

DPH. Rada města pověřuje starostu města k podpisu uvedené smlouvy. 



  

 

Rada ukládá:  

 

1. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové požádat firmu Proxima Partner 

s.r.o., Praha o předložení prodejní ceny na nabízený pozemek č.parc. 1468/21 v k.ú. 

Pečky.  

2. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zveřejnit záměr na prodej 

pozemků č. parc. 552/1 (513 m
2
), č. parc. 554/34 (12 m

2
), č. parc. 554/32 (107 m

2
) a 

547/3 (117 m
2
) v obci a k.ú. Pečky za podmínek výše uvedených. Zároveň prověřit 

majetkové vztahy sousedních pozemků na možnou přístupnost k těmto pozemkům 

/zahrádky/. 

 


